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  دهيكچ
خـاص و  المـال  بیت به ،نیالمسلمالمال بیت میامام و تقسالمال بیت ن ویالمسلمالمال بیت بهالمال، بیت ماتیاز جمله تقس

ـ فق یول یت حقوقیصخو ش ،ردر عصر حضو امام معصوم یت حقوقیشخص ،امامالمال بیت کعام، مال اداره  يمتصـد  ،هی
باشـد   یار مرجعیدر اخت بایده کسب است هاي کخمس درآمد ،امامالمال بیت قیاز مصاد یکی است. بتیجامعه در عصر غ

ت حـق  یاز باب وال ،طیه جامع شرایو فقهستند عموم مسلمانان  ،نیالمسلمالمال بیت کمال .اداره جامعه است يه متصدک
ت یامـام معصـوم و شخصـ    یت حقـوق یاعم از شخص ،ن عنوانیمشتمل بر ا ،اتیات و روایدر آ »امام«عنوان  .ردتصرف دا

  ز ثابت است.یه نیفق یول يبراالمال بیت در ارتباط با ارات امام معصومیاخت ،جهیدر نت است. هیفق یول یحقوق

 .دولت امر، ی، ولل، انفاامامالمال، بیت ها:واژهکلید
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  مقدمه
 راتمقـر  و نیقـوان  از ياریبس ،نباشد ومتکح اگر .است نیعج ومتکح با و ،یومتکح فقه ما شیعه قهف

 و دولـت  محـور  بـر  فقـه  جمله از ،ینیدهاي آموزه از يادیز بخش .داشت دننخواه عرصه امکان یشرع
ـ ا .ظـام ن هـم  و است دهیعق هم دولت، هم است نید هم اسالم،رو، ازاین اند.شده نهاده ادیبن ومتکح  نی

 ،نمونـه  بـراي  .ردکـ  اثبـات  یفقه ابواب ازهریک  و اسالم بر مکحا روح در تأمل کیاند با توانمی را ادعا
 و حـج  آنهـا،  یومتکـ ح و یاجتمـاع  ردکارکـ  با ،انفال و اتکز و خمس جماعت، و جمعه مانند یمباحث
ـ ا بـر  روشـن  يشـاهد  ،راتیـ تعز و حـدود  ياجـرا  و شـهادت  و قضـا  آن، گوناگون الکاش به جهاد  نی

 زکـ مرا و هیـ علمهـاي  حـوزه  از خـود  انـات یب در مکـرر  ،يرهبـر  معظم مقام و امام حضرت .مدعاست
 تیـ اولو در را ومـت کح بـا  مـرتبط  یفقهـ  مباحـث  هانـد کـ  ردهک درخواست مراجع و فضال و یپژوهش

 شـه یاند قلمـرو  در هکـ  ،الحکومۀفقه بارز قیمصاد از یکی براي نمونه، .دهند قرار خود پژوهش و آموزش
 از ،یاسـالم  امـت  بـر  مکحا اتیادب در ،عنوان نیا .است »المال تیب« عنوان ،ردیگي میجا یاسیس فقه و

 يبـرا  موضـوع  فقـه  قلمـرو  در و اسـت  ياقتصـاد  گذارریتأثهاي نهاد از و است برخوردار یعیرف گاهیجا
 آن گونـاگون  يایـ زوا و ابعـاد  ،رسـد مـی  نظر به .است شده واقع یفراوان )یوضع و یفیلک(تیفقه امکاح
  .است قیتحق و بحث ازمندین

  پژوهش است.نیازمند تحقیق و  هک دارد یمختلف امکاح و جهات »المال تیب« عنوان

 المال تيب مفهوم

 :انـد نوشـته  آن فیـ تعر درو  انـد دانسـته  مـال  ينگهـدار  انکم يمعنا به راالمال بیت لغت ،نظرانصاحب
 ،فقهـا  منظـر  از .)62 ص م،1987 ،یسـتان یس؛ 69 ، ص1ج ،1403 ،ي(خـور ل المانـۀ یخز یعنیالمال بیت
  :است شده گرفته ارک به مفهوم دو بهالمال بیت

ي نگهـدار  آن در ،شـود مـی  نـه یهز دولـت  اداره در هکـ  ،عموم به متعلق منقول اموال هک یانکم: الف
  .)25 ص ،ق1404 ،یانیشود (آشتمی

؛ 146 ص ،1 ج ،ق1428 ،ی(طوسـ  نیمسلم مصلحت مانند .است یعموم اموال کمال هک یجهت: ب
  .)402 ص ،1ج ،ق1408 ،یثان محقق

  المال تيب اقسام
 قسـم  دو بـه  موجـود  يهـا مـال  اعتبـار  به جمله از دارد. یمختلف ماتیتقس مختلف عبارات به المال تیب

  شود:می میتقس



   ۲۹ فقه منظر المال ازتحليلي بر جايگاه بيت

و بایـد در مصـالح آنـان    ق اسـت  متعلعبارت است از اموالی که به مسلمانان  :مسلمینالمال بیت :الف
عبارت است از اموالی که متعلق به مسـلمانان اسـت    شود:این قسم نیز به دو دسته تقسیم می. ه شودهزین

شود: امـوالی کـه متعلـق بـه عمـوم      این قسم نیز به دو دسته تقسیم می .و باید در مصالح آنان هزینه شود
مانند زکات کـه ملـک طایفـه فقـرا      .ز مسلمانان استاست. اموالی که متعلق به صنف خاصی ا اننامسلم

  است و خمس که ملک سادات است.
اد یـ ه از آن بـه امـوال دولـت هـم     کـ عبارت است از اموال متعلق به منصب امام  :امامالمال بیت: ب

  :باشدیر میامام به شرح زالمال بیت ن ویالمسلمالمال بیت انیشود. تفاوت میم
  .است امام منصب امامالمال بیت کمال واند نیمسلم عموم ن،یممسلالمال بیت کمالـ 
 عمـوم  مصـالح  بـا  مـرتبط  آنچـه  و یاسـالم  جامعـه  ،نیمسـلم المال بیت در نهیهز محل و مصرفـ 
 عمـوم  بـه  آن سـود  مگر ،ستین زیجا فقرا صنف مانند ،مسلمان امت از یبخش يبرا آن نهیهز و نیمسلم
 نـه یهزاختیار  یول .شود رفع یطبقات اختالف و حفظ یاجتماع توازن هکنیا مثل .ندک دایپ ن ارتباطیمسلم
 و نیمسـلم  عموم مصالح در هم دتوانمی ایشان. است یاسالم مکحا و امام دست به ،امامالمال بیت اموال

  .ندک نهیهز جامعههاي ازین از ياژهیو بخش مصلحت در هم
 از یکـی  هکـ  العنوةحۀمفتوهاي نیزم، براي نمونه .دندارن یسهم نیمسلمالمال بیت در مسلمان افرادـ 
 .نـد ک ایـ اح آنـرا  هرچنـد  ،ردیـ گنمـی  قرار یشخص حق متعلق ای و کمل وجه چیه به ،است آن قیمصاد

هـاي  نیزمـ  یشخصـ  اگـر  ،مـثالً  .ردیـ گمی قرار افراد حق متعلق هک، امام المالبیت متعلق اموال برخالف
  .ندکمی دایپ تیاولو حق ،یمبان ازبرخی دیگر  طبق و کمال ،یانمب از یبعض طبق ،ندک ایاح را موات
 امـوال  بـرخالف  .بفروشـد  ایـ  و هیـ هد هبه، یسک به را نیمسلمالمال بیت اموال ندارد حق امر یولـ 

  امام.المال بیت
 :جمله از دارد یفراوان قیمصاد نیمسلمالمال بیت

 اذن بـه  ،سالح و يقهر قدرت با مسلمانان دست به هک ییهانیزم ازند عبارت: العنوةمفتوحۀ یاراض. 1
  است: قسم سه زین نیا. است افتاده مسلمانان دست به و فتح امام

ها این است که پس از پرداخت خمـس  ی که در حال فتح آبادند. حکم این زمینیهازمین .الف
مشـهور   ،افزون بر اینکـه  زیرا. هاها، مزارع و زمیناعم از خانه، باشدن میاناملک تمامی مسلم ،آنها

 ،ق1414حلـی،  ؛ 373 ص ،1، ج1423، (سـبزواري  ادعاي اجماع نیز شده اسـت  ،اندبه آن فتوا داده
هـا، مـزارع و   امـوال غیـر منقـول ماننـد خانـه      فرمایند:میشیخ طوسی در این باره  .)184 ص ،9	ج
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از اجمـاع امامیـه    سـت ادلیل ما عبـارت  .پس از پرداخت خمس، باقی ملک مسلمین است ،هازمین
  .)194ص ،4ج ،ق1411 (طوسی،

  .است موات فتح حال در هک ییهانیزم. ب
 مصـداق  ایـ  و اسـت  نیمسـلم المـال  بیـت  مصداق آیا هک است اختالف ها موردگونه زمینحکم این

  .امامالمال بیت
 امـام المـال  یتب مصداق .است افتاده اننامسلم دست به ،امام اذن ریغ به جنگ در هک هاییبه زمین. ج

 .است امام کمل ،جهینت در و
 انکـ مال از مفتوحـۀالعنوة هـاي  نیزمـ  اجـاره  عنوان به هک یاتیمال و بیضر از ستا عبارت: خراج. 2
 شـود مـی  نهیهز مسلمانان عموم مصالح در هک است نیمسلمالمال بیت مصداق ،اموال نیا .شودمی گرفته
 یامـوال  ،»نیمسـلم  المال تیب« از مراد هکند کمی انیب یکرک قمحق .)13 ص ،2 ج ،ق1389 ،یحل ق(محق
 .)402ص ،1ج ،1408 ،ی(محقق ثان شودمی جمع العنوةمفتوحۀهاي نیزم خراج از هک است
 ةالعنومفتوحـۀ هـاي  نیزمـ  یزراعـ  محصول از هک ینیمع بیضر و حصه از است عبارت: مقاسمه. 3
 .)180ص ،22ج تا،یب ،ی(نجف شودمی نهیهز اننامسلم مصالح در و شودمی گرفته
 از اسـتفاده  و داراالسـالم  در تـاب ک اهـل  اقامـت  مقابـل  در امام هک یبیضر :از عبارت است: هیجز. 4

 اخـتالف  مـورد  مـش کح زیـ ن اموال گونهنیا .شودمی گرفته آنها با جنگ از دنیشک دست و آن اناتکام
 ،1ج ،1428 ،یطوسـ  ؛510ص ،1ج ،1413، ی(حلاند دانسته نیمسلمالمال بیت مصداق آنرا یبعض ؛است
 ،حلـی ( انـد دانسـته  فقـرا  آن بـر  افـزون  ای و نامجاهد مختص ای را آن مصرف ،گرید یبعض ) و598 ص

 .)474 ص ،1ج ،1417
 .اسـت  نیمسلمالمال بیت مصداقرو، ازاین .است اننامسلم بر وقف درواقع: عامه مصالح بر وقف. 5
 یاختالفـ  ،ننـد کمـی  ادیـ  »عـام  وقف« عنوان تحت آن از فقها هک ان،نامسلم مصالح بر وقف صحت اصل

 عبـارت  ،اسـت  اخـتالف  مورد آنچه .)264 ص ،2 ج ،1414 اول، دیاست (شه فقها قبول مورد و ستین
 ،کـی رک(انـد  دانسته شرط را قبول یبعض. نه ای ،است شرط قبول وقف گونهنیا صحت در هکنیا :از ستا

همچنـین در ایـن    .)372 ص ،5 ج ،1413 ،یثان دی(شه اندندانسته شرط یبعض مقابل در .) 12ص ،1408
 ایـ  و است صحت شرط وقف ناظر قبض ،باشد شرط قبض مبنی بر اینکه اگر وجود دارد اختالف زمینه
 را دوم قـول  یبعضـ  ) و24 ص ،9 ج ،1408 ،یثـان  ق(محقـ انـد  رفتهیپذ را اول قول یبعض م؟کحا قبض

  .)266 ص ،2ج ،ق1414 ،ثانی دی(شهاند رفتهیپذ



   ۳۱ فقه منظر المال ازتحليلي بر جايگاه بيت

  دوم قسم از نيمسلمالمال بيت قيمصاد
 در دارد. مسـلمانان  از یخاص صنف به اختصاص هک یاموال از است عبارت ،نیمسلمالمال بیت دوم قسم

  .شودی میبررس آن مهم قیمصاد از یبرخ ،بخش نیا
 خرمـا  جـو،  گنـدم،  هچهارگان غالت ازکه  است اتکز ،نیمسلمالمال بیت قیمصاد از یکی: اتکز. 1

هریـک   دنیرسـ  شـرط  بـه  گوسفند، شتر، گاو، گانهسه انعام و )كوکمس نقره و طال( نینقد و شمشک و
 ،اسـت  مخصـوص  آن نـه یهز مـوارد  از یبعض هک جهت این از یول .شودمی گرفته ن،یمع نصاب حد به

   .ستا دوم قسمالمال بیت مصداق ،...و قلوب فیتأل و ل،یسب ابن فقرا، صنف مانند
هـاي  مـت یغن اسب،کم سود مانند اموال از یبعض در خداوند هک یمال حق از ستا عبارت: خمس. 2
 نیزمـ  و حـرام  بـه  مخلوط حالل مال .دیآمی دستهب اهایدر از یغواص با آنچه ها،گنج ها،معدن ،یجنگ

 خمـس  در .شـود مـی  گرفتـه  پنجم یک مقدار هب خاص یطیشرا با است، دهیخر مسلمان از هک یذم افرک
  :دارد وجود یاساس يمبنا دو

 و خـدا  سـهم  گـر ید نصـف  و اسـت  ریـ فق سادات سهم ،خمس نصف هستند که لیقا مشهور .الف
  .)2ص ،16ج تا،یب ،ی(نجف است امام و خدا رسول
 امـام،  و رسـول  و خـدا  سـهم  و سادات سهم از اعم ،خمس تمام هک باورند نیا بر فقها از یبعض. ب

 نیـ ا صـاحبان  از جملـه  از .انـد مصـرف  و نـه یهز محل فقط ؛ بلکهندارند یحق اداتسو  است امام کمل
  .)322ص ،1ج ،1416 ،ینیخم ي(موسو است يامام و مقام معظم رهبر حضرت حاضر عصر در ،هینظر

 ،اول يمبنـا  طبـق لـی  و .دیـ آمـی  شمار به امامالمال بیت قیمصاد از خمس ،دوم يمبنا طبق ،نیابنابر
 مصـداق  گـر ید نصـف  و است دوم قسم از نیمسلمالمال بیت مصداق ،سادات همس یعنی خمس نصف

    .است امامالمال بیت
 بـر  هکـ  اسـت  خـاص  يهـا وقـف  دوم قسـم  از نیمسلم المالبیت قیمصاد از یکی: خاص وقف. 3
  .	...و تامیا فقرا، علما، بر وقف مثال .شودمی مردم اصناف از یصنف

 و اسـت  منقـول  یبعضـ  .افتدمی انیجنگجو دستهب گوناگون ياهمتیغن جنگ در: منقول میغنا. 4
 امـا  .اسـت  اول قسـم  از نیمسـلم المـال  بیت مصداق هانیزم جمله از منقولریغ اموال. رمنقولیغ یبعض
 یسـهم  آن در گـر ید طوائـف  و انیـ جنگجو یعنـ ی ؛اسـت  اننامسلم از خاص فهیطا کمل ،منقول میغنا

 طـور در ایـن زمینـه بـه    انیجنگجو تمام ایآ هک است نیا در ختالفا .است یقطع مکح نیا اصل .ندارند
 .دارد سهم نظام ادهیپ از شتریب بکمر صاحب ای و دارند حق يمساو
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 فـراوان  ،است امامالمال بیت همان هک دولت تکیمل مصداق هک یاموال یعنی امامالمال بیت قیمصاد
  :جمله از .است

  انفال .۱

 بـه  اینجـا  در .است ادیز ،دهدمی لکیتش را یاسالم دولت اموال یاساس حورم هک انفال به مربوط مباحث
 :شودمی اشاره مباحث نیا از یبرخ

 .اسـت  ادهیـ ز يمعنـا  به دوم ماده و متیغن يمعنا به اول ماده .است نَفل جمع ای و نَفَل جمع »انفال«
ـ اثاسـت (ابـن   واجـب هاي نماز بر دهایز زیرا ؛ندیگومی نَفل ماده از نافله را یمستحب ينمازهارو، ازاین  ر،ی
  .)619 ص ،ق1405؛ فیومی، 99ص  ،5 ج ،ق1364

  فرماید:می یمحقق حل .اندردهک فیتعر یمختلف عبارات به را »انفال« فقها
» القـائم مقامـه   االموال زیادة علی غیره و هـی بعـده لالمـام   من  کل ما خص اهللا تعالی بنبیه«

انفال عبارتسـت از مـالی کـه خداونـد اختصـاص داده بـه       ؛ )183 ص ،1 ج ،ق1389(محقّق حلّی، 
زیادتر از آنچه که به دیگران اختصاص داده است.انفال پس از رسول خدا ملک امامی  رسول خدا

  است که جانشین ایشان است.
  ز:عبارت است ا ،فقها در شمارش مصادیق انفال نظر یکسان ندارند. برخی از مصادیق مورد اتفاق انفال

 صـاحبان  هکـ نیا از اعـم ، افتـد می مسلمانان دست به يزیخونر و جنگ بدون فارک از هک ییهانیزمـ 
 ،ق1410 د،یـ ننـد (مف ک میتسـل  مسـلمانان  بـه  را هـا نیزم خود دست به ای و نندک وچک آنها از هانیزم نیا

 از، انـد جسـته  کتمسـ  اتیـ روا و اتیـ آ به ،است انفال از هانیزم هکنیا استدالل مقام در فقها .)275ص
دم  ۀارض لم یکن فیها هراقـ من إن االنفال ما کان  ...« مسلمبن محمد حهیصح و حشر سوره 6 ۀیآ جمله

  .)527ص  ،9 ج ،1408 ،یعامل (حر» ... او قوم صولحوا و اعطوا بایدیهم
 ،7 ج ،1408 انـد (محقـق ثـانی،   بعضی بر این مطلب ادعاي اجماع کرده صاحب:هاي بیـ زمین

سـماعه  « عمرانبن سماعۀاز جمله موثقه  .روایات زیادي بر مدعا داللت دارد ،افزون بر این .)9 ص
 1 (همان، بـاب انفال اسـت  (موات) هر زمین خراب گوید: از امام پرسیدم انفال چیست؟ فرمود:می

 .)8 ح ،من االنفال
 اخـتالف  .سـت ین اخـتالف  يجـا  ،است انفال قیمصاد جمله از ،عنوان نیا هکنیا در: هاوههاي کقله ـ

 ایـ  و .)354 ص ،1280 ،ي(انصـار  اسـت  مشـهور  نظـر  . ایناست مستقل عنوان نیا ایآ هک است نیا در
 ،1407 ،یی(خـو  اسـت  انفـال  مصداق آنها تبع به ،است موات یاراض در داخل هاوههاي کقله چون هکنیا
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گوید پرسـیدم انفـال   می « فرقدبن داود خبر جمله از .دارد داللت مدعا بر یاتیروا به هر حال، .)361 ص
  .)5 ح و 4 ح، 32 ح، 1 باب (همان، »هاکوه قلهاند از ...انفال عبارت چیست؟حضرت فرمود:

اسـاس  ) و هـم بر 354ص ،ق1280 ،ياستدالل شده است (انصار هم به اجماع ،مدعا نیا بر: هادره ـ
ها، پس انفال ملک رسـول  ... درهاست ازانفال عبارت  :حضرت فرمود« صحیحه حفص جمله از .اتیروا

  .)1 ح ،1 باب (همان، »خدا و امام پس از اوست
 انـد دانسـته  زارینـ  يمعنـا  بـه آنـرا   یبعضـ  .اسـت  شده اختالف »آجام« ریتفس در :زارها)ی(ن آجام ـ

 درخـت  از مملـو  نیزمـ  يمعنـا  بـه آنـرا   ،نییلغـو  از گـر ید یبرخـ  .)1858 ص ،5 ج ،1407 ،ي(جـوهر 
 ،1ج ،1415، ی(نراقـ  انـد دانسـته  انفال مصداق را دو هر ،فقها بعضی از .)6 ص ،1405ند (فیومی، ادانسته

 جملـه  از یاتیـ روا ،)354 ص ،ق1280 ،ي(انصـار  اجمـاع  يادعـا  بر افزون ،مدعا نیا بر لیدل .)141 ص
 عنـوان  سـه  نیا هکنیا در .)32 ح ،1باب (همان،» اآلجام و...  قال مااألنفال؟ و قلت قال« فرقدبن داود خبر
ـ  هکـ  باشـند  شده واقع ینیزم در اگر یحت ،مطلقاً است انفال مصداق آجامو  هادرهو ها وههاي کقله  کمال

 یبعضـ ؛ باشـد  نداشته یشخص کمال نیزم هک است نیا ،بودن انفال شرط هکنیا ای و باشد داشته یشخص
 ،حلـی (انـد  ردهکـ  قبـول  را دوم لقـو  ،گـر ید یبعضـ  .)362 ، ص1407 ،یی(خـو اند رفتهیپذ را اول قول

 نیزمـ  بـا  عنـوان  سه نیا مقابله نهیقر به ،باشد حیصح اول قول ،رسدمی به نظر .)497 ص ،1ج ،ق1417
    .است لغو موات یاراض نارک در عنوان سه نیا رکذ ،دوم قول بنابر زیرا ؛موات
 خودشـان  يبرا یجنگ غنائم زا پادشاهان هک یمنقول اموال از است عبارت: پادشاهان دهیبرگز اموال ـ

 و) 20 ح، 1بـاب  همـان، ( عمـار بـن  موثقه اسحاق جمله از. است اتیروا ،مدعا نیا بر لیدل .نندیگزیبرم
  .)4ح ،1باب همان،( یسیعبن حماد مرسله

 اتیـ روا لیـ دل. ننـد یگزمـی بـر  یجنگـ  میغنا از پادشاهان هک یرمنقولیغ اموال یعنی: كالملو عیـ قطا
 ییشـ  هایف لناسل سیل و لالمام لهاك کالملو عیقطا عبداهللا ابو قال ،فرقدبن داود حهیصح جمله از .است

  .)8 ح ،1باب همان،( مهرانبن سماعۀموثقه  و )6 ح ،1باب همان،(
 ص ،1ج ،ق1389 ،یحلـ  (محقـق انـد  دانسته انفال قیمصاد از را اهایدر سواحل فقها: اهایدر ساحل ـ
 ،نیبنـابرا  .نـدارد  وجود ،ندک داللت عنوان نیا خصوص بر هک یتیروا ای و هیآ استدالل مقام در اما .)183

 مصـداق  ،باشد داشته یشخص کمال اگر یول ،است انفال مصداق آن تبع به موات یاراض در هک یسواحل
 ي(موسـو انـد  دانسـته  انفـال آنـرا   یبعضـ  ،ندارد یشخص کمال و است آباد هک یسواحل اما .ستین انفال
 ،9ج ،ق1391 م،کـی حطباطبـایی  (انـد  دانسته هیاول مباحات مصداق یبعض .)41 ص ،3ح ،1426 ،ینیخم
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 لکـ « هکـ نیا بـر  دالکـه   اتیـ روا عمـوم  لیـ دل به ،باشد واقع به اقرب اول قول ،رسدمی نظر به .)60 ص
  .)28و  20 ح ،1باب (همان، است انفال مصداق »لها الرب ارض
ـ ا بـر  اتیروا .هیجار و لباس اسب، .ندیگزمیبر میتقس از قبل امام و خدا رسول هک یجنگ غنائم ـ  نی
ـ  انکـ  و صفوه اخذ المغنم اتاه اذا اهللا رسول انک... « جمله صحیحه ربعی از .دارد داللت مدعا  لـه  کذل

  .)15و  4 ح؛ انفال از 1 باب و 3 ح ،1باب (همان،» ...یبق ما قسمی ثم
ـ  اسـت  شـده  اجمـاع  يادعـا  ،مـدعا  نیا بر: وارث بدون راثیم ـ  .)479 ص، 12 ج ،1408 ،ی(بحران
هـر کـس   حضـرت فرمـود   « مسلمبن محمدجمله صحیحه  از .است بر آن دال زین یاتیروا این، بر افزون

 و 14 ح؛ 1ح، 3بـاب ، 246 ص، 26 ج ،(همـان » بمیرد و وارث نداشته باشد، پس اموال او از انفال اسـت 
 .)1 باب؛ 20 و 17

 اسـت  اجمـاع  ،ًاوال ،مـدعا  نیـ ا لیدل. است افتاده مسلمانان دستهب ماما اذن بدون هک یجنگ مئغنا ـ
 لهـا ک مۀیالغن انتک فغنموا االمام اذن ریبغ قوم غزا اذا... « عباس الوارقمرسله  ،اًیثان )17 ح ،1407 ،یی(خو

  .)16 ح ،1 باب (همان، است »...لالمام
میان اینکه اگر عصر  ،تفصیل داده است عروةاز جمله صاحب  .هایی وجود داردتفصیل ،در این عنوان

اگر عصر غیبت باشد  .غنائم جنگی مصداق انفال است ،حضور باشد و امکان اذن باشد و اذن گرفته نشود
  .)231 ص ،4ج ،1424بدهند (یزدي، آنرا  مصداق انفال نیست و باید خمس ،که امکان اذن نیست

  :قول وجود دارد چند عنوان نیا به نسبت: معادن ـ
 ،4ج ،1421 الغطـاء، اشفک( نباشد ای و باشد یخصوص کمل در چه ،مطلقاً است انفال از معادن. الف

  .)12 ح ،4 باب همان،( عماربن اسحاق موثقه جمله از، است روایات آن لیدل .)214 ص
 خمـس  ادلـه  اطـالق  ،نیا لیدل .)43 ص ،17 ج ،1408 ،یثان (محقق مطلقاً ستین انفال از معادن. ب
  .شودک میمال ،بدهدآنرا  خمس و ندک استخراج را یمعدن سکهر هکنیا بر یبنم است

 انفـال  مصداق ،اول صورت در .انفالریغ نیزم در ای و باشد انفال نیزم در هک یمعادن انیم لیتفص: ج
    .)338 ص ،1ج ،1416 ،ینیخم موسوي( دوم صورت در نه است

 گـران ید يبـرا  بتیغ عصر در نفالا ایآ هک است نیا ،است مطرح انفال با ارتباط در هک يگرید بحث
 آن قیمصـاد  تمـام  ایـ آ و عهیشـ  يبـرا  فقـط  ای و نامتصرف تمام يبرا ،شده لیتحل اگر ؟نه ای ،شده لیتحل
   .ندارد قیوث ارتباط نوشته موضوع با بحث نیا چونآن؛  قیمصاد از یبعض ای و شده لیتحل

 یتمـام  هکـ  یمبان یبعض براساس .است خمس امامالمال بیت قیمصاد از مصداق نیدوم :خمس .2
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 کملـ آنـرا   نصـف  هکـ  ،مشـهور  يمبنـا  بنابر و است امامالمال بیت مصداق ،دانندمی امام کمل را خمس
  .است امامالمال بیت مصداق امام سهم عنوان تحت گرید نصف ،دانندمی ریفق سادات
 حـق  امـام  .ستین معلوم آن انکمال هک است یالامو ،امامالمال بیت قیمصاد از یکی :کالمالمجهول .3
  .بدهد يگرید بهآنرا  ای و تصرف خودشیا  و اخذآنرا  دارد

    .امام بر شده وقف اموال. 4
    .ردیگمی آنان مصالح در نهیهز يبرا اننامسلم اموال از امام هک يصددر. 5
 لکشـ  سـه  هـر  درمال، البیت تیمسئول و اریاخت ،بتیغ عصر در است . روشنبتیغ عصر در کمال

 يبـرا  هکـ  یقیمصاد در جز ،نیابنابر .است حضرت آن از بعد نیگزیجا ائمه و خدا رسول اریاخت در ،آن
 و خدا رسول قیمصاد سایردر ،یجنگ غنائم و خمس مانند ،است شده نییتع یخاص موارد آنها نهیهز

ـ ا .ننـد ک عمـل  اننامسلم مصالح طبق که ارندیاخت صاحب ائمه  بـه  يازیـ ن و اسـت  یهیبـد  بمطلـ  نی
 ،یطوسـ  ؛278 ص ،1410 د،یـ (مفانـد  ردهکـ  اشـاره  آن بـه  خـود  یفقههاي تابک در فقها .ندارد استدالل

 حــال، نیــا بــا .)184 ص ،1، جق1389 ،یحلــمحقــق  ؛498 ص ،1ج ،1417 ،حلــی ؛200ص ،ق1415
: (انفـال » الرسـول  و هللا النفـال ا قـل  االنفال عن کسألونی« جمله از .دارد داللت آن بر زین یاتیروا و اتیآ
 :اسـت  فرمـوده  ،داشتالمال بیت از یمال درخواست هک ،زمعهبن عبد اهللا پاسخ در زین یعلحضرت  .)1
 در رضـا  امـام  .)232 المکـ  ،نهـج البالغـه  » (نیللمسـلم  ء یف هو انما و کل ال و یل سیل المال هذا ان«

 يافـه یوظ چـه  ،اسـت  جعفـر بن موسی از شودمی فتهگ هک یاموال به نسبت هک ،راشدبن یعل یاب پاسخ
بن جعفر) است ملک مـن اسـت و   هر مالی که تحت عنوان امامت ملک پدرم (موسی« :دیفرمامی ،میدار

 ،1408 ،یعـامل  (حـر  »شـود غیر از اموال میراث است که طبق کتاب خدا و سنت رسول اهللا تقسـیم مـی  
  ).537 ص ،6ح ،2 باب ،9ج

  بتيدر عصر غل المابيت تكيمال
امـام  المـال  بیـت  یعنی یو اموال دولتان نامسلمالمال بیت و یاعم از اموال عمومالمال، بیت تکیم مالکح

م بر عهـده  یطور مستقبه ،امامالمال بیت را حق تصرف دریز ؛است نااز معصوم یکیدر عصر حضور با 
از آن  امـا  ،مردم و آحاد مسـلمانان اسـت   عموم کهرچند مل اننامسلمالمال بیت اما .است امام معصوم

ت امور جامعه در شـئون مختلـف از جملـه شـئون     یریت و مدیبالذات وال یه خالق متعال و ولکجهت 
    .ن داردیمسلمالمال بیت حق تصرف در امام معصوم ،رده استکواگذار  را به امام یمال

بسط یـد ولـی   در زمان صر حکومت والیت فقیه و ویژه عهب ،در عصر غیبتالمال بیت تبیین مالکیت اما در
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ـام       ،رسد مستفاد از ادله عقلی و نقلی این است که ولی امـر به نظر می ،فقیه ـارات ام ـام و درحـد اختی هماننـد ام
  :براي اثبات این مدعا توجه به دو مطلب الزم است .اختیار تصرف داردالمال بیت نسبت به معصوم
سـه احتمـال    ،نـد کمی ثابت امام يرا برا یاراتیه اختک یاتیات و روایدر آ هک »امام«نسبت به عنوان  .1

  وجود دارد:
به عبـارت   .امامت است يه در خارج متصدک دارد به شخص خاص اشارهعنوان  ،»امام«الف: عنوان 

  ت ندارد.یموضوعو  ق محض استیند و طرکمی فایرا ا نشانین عنوان صددرصد نقش یا ،گرید
از جمله حـق تصـرف    یاراتیه شارع مقدس اختیعنی علت اینک ؛باشد یلیت تعلیثیح، »ماما«عنوان  .2

مثـل   .ر جامعـه اسـت  یامام و مـد به این دلیل است که  ،رده استکن شخص واگذار یرا به االمال بیت در
  رند.یگمی در نظر جایگاه برترژه و یحق و یک ،س هر ادارهیرئ يبرا يه در جوامع بشرکنیا

ـ  ،ارات اسـت یـ اخت يواگـذار  بیانگره ک یاتیات و روایدر آ، »امام«عنوان . ج  یارات مـال یـ ژه اختیـ وهب
 ،اراتیـ ن اختیـ از ا یـک هر يبـرا  ،موضـوع اسـت   »تیوال«و  »امامت«عنوان  یعنی ؛دارد يدییت تقیثیح
ت یر بـه شخصـ  یـ ه از آن تعبکـ اسـت   ت امـام یار شخصـ یـ صاحب اخت ،نیابنابر. یارات مالیژه اختیوهب
  .شودمی» یقیحق«نه و  »یحقوق«

امـام  المال بیت تمام ،طبق احتمال اول و دوم ،از جمله .دارد فراوانی یفقهاین مطلب آثار فقهی و غیر
ـ   رسد و منتقلنمی به ارث ،طبق احتمال سوم یول .رسدمی از باب ارث به وارث امام امـر   یبه امـام و ول

  شود.می یجامعه اسالم يبعد
، نمونـه  بـراي  .صحت احتمال سوم است اتیژه روایوهب ،یو نقل یاد از ادله عقلمستف ،رسدمی به نظر

ن اسـالم  یـ د ،را اوالًیـ ز ؛ح اسـت یاحتمال سوم صح .ندکمی مکح ،م و موضوعکح تعقل از باب مناسب
اداره  يومـت بـرا  کل حکیاز جملـه لـزوم تشـ    .دارد يادیـ ز یابعاد اجتماع ،يام و ابعاد فردکافزون بر اح

ـ ثان. یردن دسـتورات الهـ  کـ  ییو اجرا یالمجامعه اس سـایر  ماننـد   یومـت اسـالم  کاداره جامعـه و ح ، اًی
از  ،امـام  یارات مـال یـ ه اختک ن استیا ،ابرکو ان صغریا يجه قهرینت .است یازمند منابع مالینها ومتکح

 تیریه اداره و مـد کـ از آن جهـت   یعنـ یمطـرح اسـت؛   امام  یحقوق تیشخصبه عنوان المال بیت جمله
 .امام استالمال بیت کمال ،جامعه را بر عهده دارد

 ياشـده اسـت کـه در هـر جامعـه      امر حکمن یبر ا ،آنهاست ملکه شارع هم مصداق اک ،ره عقالیس
ار تصـرف  یـ رند و اختیگمی ت جامعه در نظریریاداره و مد ين مختلف برایاز اموال را تحت عناو یبخش

 نند.کمی امر جامعه واگذار یمام و ولا ،ینیر و به اصطالح دیآنها را به مد
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که  از جمله آیات قرآن در تشریع احکام مربوط به اموال این است ،هاي دینیشعار و پیام آموزه
ال یکـ « :فرمایـد خداوند مـی  ،نمونه براي .هاي زیاد در اختیار فرد و یا افراد خاصی باشدثروت نباید

در ». زمـین خلـق شـده بـر مردمـان     « فرمایـد: می نینهمچ .)7:(حشر» اء منکمین االغنیکون دوله بی
 عاملی،حر » (را قرار داده وقف بر بندگانهمانا زمین ملک خدا است که آن« روایات نیز آمده است:

 ).17 ب ،345 ص ،17 ج ،1408
 نه شخصیت حقیقی.، امام است ملک شخصیت حقوقی ،امامالمال بیت ویژههبالمال، بیت حاصل اینکه،

  است. یازمند بررسینرو، ازاین .نظران اختالف استان صاحبیم ،»امام«به مفهوم عنوان  نسبت .2
 :نوشـته اسـت   مفـردات صـاحب   .م آمده اسـت کم، سلطان، و حای، قائد، زعامقتد يامام به معنا ،لغتدر 

  .)20 ص ،1412،اصفهانی ان او مبطالً (راغبکالمؤتم به ... محقاً  :االمام
امـام   کقولـ کسـاً  یون االمـام رئ یکقال: امام القوم معناه هو المتقدم لهم و ی :است آمده لسان العرب در
ان کـ ام القوم و بـالقوم: تقـدمهم و    :ده استمآالمنجد در  و .)26 ص ،12ج ،1408 ن (ابن منظور،یالمسلم

  .)17ص م،1996 س،ی(لو لهم اماماً
بـه   يهمان مفهوم لغـو  :ست ازا عبارته کعام . 1 :امام دو اطالق دارد ،در عصر حاضر ،اصطالح در

ه کـ  یشخصـ  :سـت از ا خاص و آن عبارت .2فاسق و ظالم باشد.  چندهر ،م و سلطانکمطلق حا يمعنا
ات مشـتمل  یات و روایدر عصر صدور آ اما .به او واگذار شده است است، یاله یه منزلتکمنصب امامت 

سـبب شـده    ،ان بـه مفهـوم دوم  یعیشـ  یذهن انس ،ز هستیام مترتب بر آن نکاح بیانگره ک ،ن عنوانیبر ا
  .ار رودکبه  یامام در اصطالح خاص ،ریاخهاي در عصرکه است 
 توبـه  ةدر سـور  بـراي نمونـه،   .ن عنوان اسـت یه مشتمل بر اکاست  یاتیات و روایآ ،ین مدعیل ایدل

» هـدون بامرنـا  ی ۀائمـ هـم   وجعلنـا « :اء آمده استیدر سوره انب .)12: (توبه» فرکال ۀائمفقاتلوا « :میخوانمی
  .)41: (قصص» النار یدعون الی ۀائموجعلناهم «: در سوره قصص آمده است .)73: اءی(انب

اسـتعمال   ،اسـت  يه همـان مفهـوم لغـو   ک ،عام يامام در معنا ،گریات دیاز آ ياریات و بسین آیدر ا
 ،نمونـه  بـراي  .ر رفتـه اسـت  اکن عنوان در مفهوم عام به یز ایات نیاز روا يارین در بسیهمچن .شده است
امامـان کـه خداونـد بـر تـو واجـب کـرده اسـت          پس فقهـاي «فرماید: می رساله حقوقیهدر  امام سجاد

عبارتست از حق ریاست پس حق راهنمائی در علم آمـوزي سـپس مملکـت داري و هـر حـاکمی امـام       
ه معصـوم  کـ نیاز ا امام اسـت اعـم   یسائس هر :امام فرموده است .)565 ص ،2، ح1424(صدوق،  »است

  د.ا نباشیباشد و 
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را  »امـام «عنـوان   ،ان را بر عهـده دارد یت امور حاجیریه مدک یگر بر شخصید یانیدر ب، امام صادق
پس امیـر الحـاج اسـماعیل پسـر     « است...ه منصوب از جانب سلطان جائر بوده کنیبا ا ،رده استکاطالق 

(حـر   »کنـد کن پـس همانـا امـام توقـف نمـی     علی براي ایشان توقف کرد و آن حضرت فرمود حرکت 
  .)26 ب ،290ص ،8ج ،1416، یعامل

ـاده   حاجیان در کنار امام صادقمسئول هنگامی که  ،در این خبر  ،به جهت اتفاقی که براي آن حضـرت افت
  .»تو همراه حاجیان حرکت کن« :دهدکند و دستور میاطالق می »امام«حضرت به او عنوان  ،کندتوقف می

اي محمد بدان همانا رهبران جور و پیـروان آنـان از ایـن    «...  :آمده است محمدبن مسلمحۀ یصحدر 
ت یـ و در روا. )183 ص ،1ج ،ق1367 ،ینـ یلک(» خدا بر کنارند؛ زیرا خود گمراهنـد و گمـراه مـی کننـد    

جـائر   از آنها امـام  شوند پس یکیو اما آن گروهی که بدون حساب وارد آتش می ...« :میخوانمی خصال
  .)80 ص ،1ج ،ق1424 (صدوق، »است

المـال  بیـت  مـرتبط بـا   ،اتیـ ات و آیعنوان امام در رواکه شود می ات استفادهیات و آیاز مجموع روا
ه جـامع  یه و فقیفق یول ،بتیامام معصوم و در عصر غ ،ه در عصر حضورکبل ،ستیمعصوم ن مختص امام

  را بر عهده دارد. یت جامعه اسالمیریت و مدیلئوه مسک ی استطیشرا
ار تصـرف  یامام معصوم است و اخت یت حقوقیشخص کمل ،امامالمال بیت هک ههمانگون ،هکنیجه اینت

ومـت  کبت و حین در عصر غیهمچن ،تیبه جهت وال ،برعهده امام معصوم است انانمسلمالمال بیت در
مسـلمانان  المال بیت دره است و حق تصرف یفق یولی حقوق تیشخص کمل امامالمال بیت ،هیت فقیوال

 ط هست.یه جامع شرایفق يه براک یتیوال كبه همان مال ،ه استیفق یز بر عهده ولین

  المالبيت موارد مصرف
. الـف  .اسـت  نیمسـلم المال بیت از آنها هید ،فقها يفتوا نظر طبق ،شوند شتهک لیذ موارد در هکیسانک. 1
 شـوند  سـاقط  هاپل از هک یسانک. ب .شوند شتهک مساجد خروج و ورود در ادیز ازدحام اثر بر هکیسانک
 ارتیـ ز در شـدگان  شـته ک.  ه .عبـه ک در مقتـوالن د.  شـوند  شتهک بازارها در هکیسانک. ج .شوند شتهک و

 ،1411 ،یطوسـ  ؛741 ص ،1410د،ی(مف ستین معلوم آنها قاتل و شده شتهک ابانیب در هک یسانکو  ۀائم
  .)753 ص ،1415 ،یطوس ؛310ص ،5 ج

  .نشود ثابت اشخاص ای و شخص به قتل استناد هک است نیا ،فوق موارد هید پرداخت شرط
 ،شـود  دایـ پ يریـ درگ ردنکـ  شکفـرو  از قبل ،عدل اهل و یبغ اهل انیم يریدرگ در ياجنازه اگر. 2

  .)119 م ،81 ص ،1410 ،ییاست (خوالمال بیت بر اشهید
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 و شـود  معلـوم  شـاهد  دو فسـق  سپس و دهد حد هب مکح ،شاهد دو شهادت براساس یقاض اگر. 3
 بـر  هیـ د نصـف  ،ردیـ بم محـدود  و دهـد  يشـتر یب حـد  بـه  مکح ،خطا يرو ازی قاض ای و ردیبم محدود

 ،نـد ک سقط نیجن و ندک حامله زن بر حد اقامه به مکح خطا يرو از یقاض اگر نیهمچن .استالمال بیت
  .)366ص ،13 ج ،1405 ،یلیاردب (مقدس استالمال بیت بر اشهید

 وارث نیتـر یـک نزد از مقتول هید ،اول مرحله در؛ ردیبم ای و ندک فرار عمد شبه ای و عمد قاتل اگر. 4
  .)297 ص ،14 ج ،همان( شودمی پرداختالمال بیت از ،باشد نداشته وارث اگر و شودمی گرفته
در صـورتی کـه    .ه او را بپـردازد اش دیـ در مرحلـه اول بایـد عاقلـه    ،خطأً بکشدبه اگر قاتلی شخصی را . 5
  .)335 ص ،3ج ،1417 ،حلی( شودپرداخت میالمال بیت از ،اش مال نداشته باشد و یا عاقله نداشته باشدعاقله
ین رفـتن بـه چـاه بـه جهـت      یاگر ولی فقیه شخصی را امر کند به باال رفتن درخت خرما، و یا پـا . 6

 .)572 ص ،3، ج1413(حلی،  استالمال بیت اش بردیه ،کشته شود آنگاه اومصلحتی از مصالح مسلمین 
 یناصـب  هید هکبل ،شودنمی شتهک قاتل ،شدکب خدا يرضا يبرا غضب يرو از را یناصب یسک اگر. 7

 .)156 ص ،18 ج ،1408 ،یبحران ؛14 ح ،374 ص ،7ج ،ق1367 ،ینیلکشود (می پرداختالمال بیت از
  .)356 ص ،17 ، ج1414 المال است (حلی،اش از بیتدیه ،کشدکسی را ب ،اگر لقیط در داراالسالم. 8
المـال  بیـت  بـر  اشهیـ د ،شود شتهک الناسحقوق در ریتعز ای و حدود ياجرا براساس یشخص اگر. 9
  .)743 ص ،1410 د،ی(مف است

  المال تيب به يعلحضرت  اهتمام
سیره قولی و رو، ازاین. حکومت را بر عهده داشت در مدت کوتاهی ،علیحضرت  ،از میان ائمه

یکـی از مطـالبی کـه     ویژه کارگزاران حکومت باشد.هب ،تواند الگویی براي مامی ،عملی آن حضرت
است. المال بیت بوده، بازرسی مستقیم و حسابرسی امور علیحضرت مورد اهتمام و تأکید فراوان 

ـ نهـج البالغـه  در بارهـا   .در مدت کوتاه حکومت علوي، دوچندان بوده است این مهم، ویـژه در  ه، ب
 نظارت بر، علیحضرت خورد. هاي آن حضرت به والیان مناطق، این حساسیت، به چشم مینامه
را المـال  بیت دخل و خرجرو، ازاین داند.را، از وظایف اصلی و اساسی حاکم اسالمی میالمال بیت

المی، برخورد شـدیدي کـرده و از   تحت نظارت خویش قرار داد و با متخلفان از احکام اس مستقیماً
پرسـیده و از کـوچکترین تخلفاتشـان چشـم     المـال،  بیت آوري و هزینهجمع چگونگی ةآنان، دربار

در ایـن بـاره    نهج البالغهاي از مطالب ، به پارهجاکرد. در ایندر مواردي متخلف را عزل می .نپوشید
  شود.اشاره می
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  ارگزارانك از قيدق يحسابرس
 مـا  لـت کوأ یکقَـدم  تحـت  مـا  فأخَذت األرض جرَّدت کإنّ یبلغن« ارگزارانک از یبرخ هب خطاب .الف

 هکـ  دهیرسـ  خبـر  مـن  به ؛النّاس حسابِ من أعظم اهللاِ حساب أنَّ واعلم کحساب یإل فارفع یکدی تحت
 خـورده  نـت ایخ بـه  یداشـت  اریاخت در آنچه و گرفته ،یتوانستمی هک را آنچه و برداشته، را هانیزم شتک
 یحسابرسـ  از خداونـد،  یحسابرس هک بدان و بفرست من يبرا را اموالت حساب زودتر، هرچه . پسيا

 .)40نامه  (نهج البالغه، »تر است، سختمردم
 ياپـاره  انیب ضمن ،سیاشعث پسر ق به خطاب پنجم، نامه در یعل. حضرت اشعث پسر خیتوب. ب

 یکدیـ  یفـ  و« :سـد ینومـی المال، بیت با برخورد در تیولمسئ و گاهیجا و تیاهم و یومتکح مباحث از
 تـو  شیپـ  ؛کلـ  کوالتـ  شرَّ ونکأ ألّا یلعلّ و یإل تسلمه یحت خزّانهمن  انت و عزّوجلّ، اهللا، مال من مال
 تـو  يبـرا  دوارمیـ ام يبسپار من به تا یهست آنها دارخزانه تو و است بزرگ يخداهاي ثروت از ییهامال
  .)5نامه (نهج البالغه، »نباشم زمامدار نیبدتر

بـن  مصـقله  از دهیرسـ  یگزارشـ  براسـاس  هک ،سوم و چهل نامه در یعلحضرت  :مصقله خیتوب. ج
 تیـ رعا بـر  را او ،شده صادر فارس) روزآبادی(ف هخر ریاردش منطقه در حضرت آن ارگزارک ،یبانیره شیهب
  :سدینومیه، کرد خیتوب عدالت، ردنکن

 امـام  و يا آورده خشـم  بـه  را خود يخدا ،یباش ردهک چنان اگر هاند کداده یرشگزا من به تو درباره
 شـان، یهااسب و هازهین هک ،را مسلمانان المال)تی(ب متیغن تو هک دیرس خبر .ياردهک ینافرمان را شیخو
 را تـو  و هستند تو شاوندانیخو هک ییهاعرب به ،آمده دست به شانیهاخون شدن ختهیر با و آورده گرد
ـ ا اگـر  د،یـ آفر را هـا دهیپد و افتکش را دانه هک ییخدا به .ینکمی پخش ،انددهیگز  درسـت  گـزارش  نی

 و شـمار  یـک لب را پروردگـارت  حـق  پـس . است دهیگرد کسب تو، منزلت و خوار، تو من نزد در ،باشد
  .)43نامه دنیاي خود را با نابودي دین، آباد مکن که زیانکارترین انسانی (نهج البالغه،

  :سدینومی خطبه نیا لیذ در ،زادهحسن اهللاتیآ
 مـوال  سـرزنش  و خیتـوب  علـت  است. بوده بانیشیبن لۀیقب از نجد و بزرگان از ،رةیهببن مصلقۀ

ـ  شیخـو  اقـوام  انیم راالمال بیت از اینکه مصقله، بخشی از است عبارت یعل ـ  میتقس  رده،ک
 بـه المـال  بیـت  از آنـان  هیسهم از م،یتقس نیا هک تین نیا به ،ردیبگ اجازه یعل امام از هکآنیب

 اهواز، منطقه در هک ـ را مسلمانان هیعل انیجنگجو از ياعده مصقله، نیا بر افزون .دیآمی شمار
المـال  بیت پول یول ،ندکمی آزاد را آنان و خردمیالمال بیت از درهم هزار با ـ بودند شده ریاس
 يبنـد قسـط  ضـمن  و نـد کمـی  احضار را او ،شدن خبردار ضمح به یعل امام .پردازدنمی را

  .)82ص ،20ج تا،زاده، بی(حسن کند بر پرداختاو را مجبور می ،بدهی
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  المال تيب بر نظارت
 جملـه  از اسـت.  شده انیب یمطالب ،یاسالم مکحاهاي تیلئومس و فیوظا درباره ،نوزده و صد خطبه در

 و اطـالع  مکحـا  هکـ  ياگونـه  بـه . ردکـ  واگـذار  گـران ید به را انانمسلمالمال بیت يآورجمع دینبا ،هکنیا
  :باشد نداشته آن بر ینظارت

ـ م قضـاوت  و خـراج  يآورجمـع  والمال بیت و شهر و رکلش هک ستین سزاوار من يبرا و   انی
ـ ب ،يادسته با آنگاه سازم، رها، را نندگانک درخواست حقوق گرفتن و مسلمانان  بـه  و روم رونی

 سرگردان سو آن و سو نیا به یخال ياجعبه در ده،ینتراش ریت چونان و افتم راه به ،يادسته دنبال
  .)119شوم (نهج البالغه، خطبه 

  الحاجريام مخارج بر نظارت
 انیـ ب را یمطـالب  ،عبـاس) بـن  (قـثم  هکم در رالحاجیام فیوظا ضمن ،هفتم و شصت نامه در حضرت آن
    :جمله از .ندکمی

 و! بخش رامونتیپ گرسنگان و المندانیع به را آن و! بنگر توست دست هکالمال بیت مصرف در
 بفرسـت  ما نزد را مازاد ،برسان دارند ازین سخت تو یمال کمک به هک یازمندانین و مستمندان به

  .امیر الحاج) به (قثم بن العباس  67(نامه تا در میان مردم نیازمندي که در این سامان هست تقسیم کنیم 

  المال  بيت در يعل امام ديشد اطياحت
 را اسـالم  ،خـدا  رسـول  محضـر  در ،فیـ حنبـن  سـهل  بـرادرش  بـا  اوس دودمان از ،فیحنبن عثمان

بـن  اهللاعبـد  يجـا  بـه  را او یعلحضرت . آمدندمی شمار به یعلحضرت  ارانی از شهیهم و رفتندیپذ
 را يپولـدار  فـرد  دعـوت  او، يوزر .ردکـ  منصـوب  بصـره  ياسـتاندار  به ،عفانبن عثمان پسرخاله، عامر

 آن ،شـد  گـزارش  یعلـ  امـام  بـه  ،فیـ حنبـن  عثمـان  ارک نیا .نشست يو نیرنگ سفره سر و رفتیپذ
 خیتـوب  از پـس . ردکـ  گوشـزد  را یمهمـ  اریبس مطالب ،يزیآماعتراض نامه ضمن و شد ناراحت حضرت

    :دیفرمامی برق و پرزرق یهمانیم در تکشر به نسبت ،عثمان
 گیرد.کند و از نور دانشش روشنی میهر پیروي را امامی هست که از او پیروي میآگاه باش 

 آگاه باش امام شما از دنیاي خود به دو جامۀ فرسوده و دو قرص نان رضایت داده اسـت. 
چیزي  ،هاي آنام و از غنیمتاي نیندوختهمن از دنیاي شما طال و نقره ،پس سوگند به خدا

ام و از زمین دنیا حتـی یـک وجـب در اختیـار     ام نیفزودهجامه کهنه بر دو. امذخیره نکرده
خواسـتم  من اگـر مـی   ؛...دنیاي شما در چشم من از دانۀ تلخ بلوط ناچیزتر است. امنگرفته

هاي ابریشم براي خود غذا و لبـاس فـراهم   توانستم از عسل پاك و از مغز گندم و بافتهمی
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هاي چیره گردد و حرص و طمع مرا وادارد که طعام اما هیهات که هواي نفس بر من، آورم
در حالی که در حجاز یا یمانه کسی باشد که به قرص نانی نرسد و یا هرگز  .لذیذ برگزینم

هایی که از گرسنگی به پشت چسبیده یا من سیر بخوابم و پیرامونم شکم ،شکمی سیر نخورد
  ).45 نامه هاي سوخته وجود داشته باشد(نهج البالغه،و جگر

  به هنگام مرگ:المال بيت نسبت به ينگران
 مالقـات  يبـرا  مـن  همانـا « :سـد ینومیالمال بیت به نسبت ینگران و اهتمام باره در مصر یاهال به، یعل

ـ  هکـ  مکانـدوهنا  نیا از نکل .دوارمیام او پاداش به و مشتاق پروردگار ـ ا ارانکـ تبه و خـردان یب  امـت  نی
 و رهیسـ  .)62ه خطبـ ، (همـان » بگرداننـد  دسـت  بـه  دست را خدا مال هآنگا ،آورند دست به را ومتکح

 هکـ  اسـت  يحـد  در اهتمام و تیحساس نیا .استالمال بیت به نسبت ینگران و تیحساس امام روش
 در یعلـ  امـام  اطیـ احت و دقـت  از مـورد  دو بـه  نجـا یا در دهـد. حتی دم مرگ رنج مـی  را حضرت آن

  شود:اشاره می ،رش شدهگزا بحاراالنوارکه در المال، بیت
    :دیفرمامی گزاران ارک به خطاب السالم هیعل یعل: المال تیب اغذک و قلم در اطیاحت .الف

ـ إ و یالمعـان  قصـد  واقصدوا مکفضول من احذفوا و مکسطور نیب قاربوا و مکأقالم ادقوا  و مکای
ـ  و دینک زیت را خود يهاقلم كنو ؛اإلضرار تحتمل ال نیالمسلم أموال فإنَّ ثارکاإل  يسـطرها  نیب

ـ اورین اغذک يرو و دینک حذف را يادیز يهاحرف .دیندازین فاصله ادیز نوشته،  اصـل  بـه  و دی
ـ ز ؛دیزیبپره مصرف در يرو ادهیز از و دینکن یلفاظ و دیبپرداز یمعن ـ ب رای  مسـلمانان  المـال تی

  .)136، ص 41ق، ج1403مجلسی، ( گونه ضررها را نداردتحمل این
 هکـ  بـودم ، یعلـ  محضـر  در: دیـ گومـی  پـدرش  از نقل به ،بیلکبن عاصم: المال تیب ردنک جارو .ب

 هجـوم  هیسهم گرفتن يبرا مردم .شد آوردهالمال بیت عنوان به رانیا هیناح از گرید يایاش و پول يمقدار
 وفـه ک در زمـان  آن در هکـ  ،لـه یقب هفت يرؤسا تا داد فرمان و دیشکالمال بیت دور یطناب یعل .آوردند

 اضـافه  نـان  قرص یک ،آخر در .داد آنان ندگانینما به لهیقب هر افراد به نسبت راالمال بیت و آمدند د،بودن
 و يجنـا  هذا«: فرمود سپس .ردک میتقس لهیقب هر افراد به نسبت و ردک قسمت هفت زین را آن یعل .آمد
یخهی جانٍ لُّک إذ هیف ارهدسـتش  نندهیچ هر رایز ؛انیم در نش،یبهتر و است من نیچدست نیا؛ هیف یإل د 
  )136 ص ،41 ج اراالنوار،حب(»گرددمی باز خودش دهان به

 بـه  خطـاب  و زدمی جارو و آب را محلالمال، بیت میتقس از پس یعل موال اتیروا از یبرخ طبق
 و زردهـاي  نـار ید يا ؛يریـ غ يغُـرّ  ضـاء یب ایـ  يریـ غ يغُـرّ  صـفراء  ای« :گفتمی دیسف و زرد يهاپول

 .)136 ص ،41 ج ،1403، ی(مجلس »دیده بیفر مرا جز دیسفهاي درهم



   ۴۳ فقه منظر المال ازتحليلي بر جايگاه بيت

  ریيجه گينت
  شود از جمله:از آنچه در این مقاله آمده مطالبی حاصل می

فقهـی  هـاي  رو، بخش عمده از کتابالف ـ فقه امامیه فقه حکومتی و با حکومت عجین شده است ازاین 
امربـه  مانند کتاب القضاء شهادات، حدود، دیات، قصـاص،  ریزي شده است هبر محور حکومت پایه

شـود کـه روح حـاکم بـر پیکـره      از این مطلب این نتیجه حاصل می معروف و نهی از منکر و جهاد.
ست از اینکه دیانت عین سیاست و سیاست عـین  ا ویژه ابواب فقهی عبارتههاي آن باسالم و آموزه

  ین است و هم دولت و هم عقیده.دیانت است و به عبارت دیگر اسالم هم د
آیـد و  شمار مـی هاي اداره جامعه بهالمال یکی از عناوین محوري در حوزه فقه سیاسی و آموزهب ـ بیت 

موضوع احکام فقهی زیـادي واقـع   ، رووناگون به آن اهتمام داده است ازاینشارع مقدس از جهات گ
تا هـر چـه   را محور مباحث فقهی قرار دهند شده است که بر حوزویان و محققان علوم الزم است آن

بیشتر زوایـاي آن روشـن شـود و نتیجـه آن مباحـث دسـتورالعمل بـراي مـدیران اجرائـی در نظـام           
  .قرار گیردجمهوري اسالمی 

المال است از نظر مصادیق آن که در متن مقاله به تفصـیل مـورد   ج ـ از جمله این مباحث گستردگی بیت 
شـود دسـت حـاکم    المال اسـتفاده مـی  این گستردگی کمی و مصداقی بیتبحث قرار گرفته است از 

جهـت از  مالی باز است و حکومت اسالمی از این  اسالمی در منابع و مقرّرات باالدستی از نظر منابع
  داري است.غناي کافی برخوردار است و این خود نشانگر اهتمام اسالم به حکومت و حکومت

که تصرف در آن بایـد بـر    المال مورد توجه است این استبا احکام بیتدـ مطلب دیگري که در ارتباط 
داري در سـیره حکومـت  رو، ورزي باشد. ازایـن اساس مصالح عامه مسلمین باشد و بر محور عدالت

عـدالت  المـال بـر محـور    خورد که با والیان و حاکمانی که در تصرف بیتچشم میمواردي به علی
انـد ایـن مطلـب درس بزرگـی اسـت بـراي       د عتاب و عقاب قرار گرفتهشدت موراند بهعمل نکرده

  داري.حاکمان مسلمان در حکومت
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   ۴۵ فقه منظر المال ازتحليلي بر جايگاه بيت

 .یاالسالم االعالمقم،  ،کشف الغطاء ،ق1421 الغطاء، اشفک

 ه.یاالسالم تبکال دار تهران، ،الکافی، ق1367 عقوب،یبن محمد، ینیلک

 .دارالمشرقبیروت،  ،المنجد م،1996 معلوف، س،یلو

 .مؤسسۀ الوفاء بیروت، ،، چ دومبحاراالنوار، ق1403، محمدباقر، یمجلس

 .تیالب آل ،قم ،جامع المقاصد، ق1408 ن،یحسبن یعل، یثان محقق

 .آداب نجف، ،الحکامشرایع ا ،ق1389، نیالدنجم ،یحل محقق

 .یاسالم نشرقم،  ،المقنعه، ق1410 نعمان، محمدبن محمد د،یمف

 .یاسالم نشر قم، ،مجمع الفائده و البرهان، ق1405، محمدبن احمد، یلیاردب مقدس

 .الهجره دار قم، ،المصباح المنیر ،ق1405 ،یعلبن محمدبن احمد ،يمقر

 .یاسالم نشر قم، ،الوسیلهتحریر ، ق1416 اله،دروحی، سینیخم يموسو

 .ینیخم امام آثار نشر و میتنظ مؤسسه قم، ،البیع، ق1426، ــــ 

 .تبکدارال روتیب  التراث ء ایداراح تهران، ،جواهر الکالم تا،یب ،محمدحسن ،ینجف

 .تیآل الب ، قم،مستند الشیعۀ فی أحکام الشریعۀ ،ق1415، يمحمد مهدبن ، احمدینراق

 .یاسالم نشر قم، ،العروة الوثقی ،ق1424 اظم،کدمحمدی، سيزدی


